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Beste leden
In deze bijzondere tijden heeft het bestuur behoefte aan sneller contact met u. Omdat we van
de meeste leden nu een mailadres hebben, kunnen we u per mail een nieuwsbrief sturen. Zo
kunnen we u snel op de hoogte brengen van nieuws rond onze vereniging en rond reuma.
Verderop in deze nieuwsbrief lichten we toe hoe we de nieuwsbrief willen gebruiken.
Heeft u geen verdere behoefte aan een nieuwsbrief van onze vereniging, dan kunt u zich
afmelden. Zie onderaan deze nieuwsbrief hoe u dat doet.
Het bestuur

Corona
De gevolgen van deze virusziekte
zijn heel erg groot. Zeker voor de
mensen die het hebben opgelopen
of dat nog zullen doen. Met name
voor onze oudere leden kan de
ziekte levensbedreigend zijn.
Vandaar ook bijvoorbeeld het zeer
ingrijpende bezoekverbod voor
verpleeghuizen en ziekenhuizen.
Bijzonder pijnlijk voor mensen die
daar wonen of verblijven, dat zij
juist in die heel kwetsbare periode
van hun leven geen bezoek krijgen
van hun naasten! Ook voor hun
naasten is het pittig!
In meer normale tijden kunt u met andere mensen uw gevoelens te delen en elkaar aanraken.
Dat niet meer mogen kan u een gevoel van eenzaamheid geven, We weten helaas niet hoe
lang dit gaat duren, nog weken in elk geval.
Gelukkig zien we dat de Nederlanders creatief zijn en er zo allerlei nieuwe vormen van contact
en ondersteuning ontstaan. Maak er gebruik van!
Het is goed om uw zinnen zo nu en dan te verzetten. Luister nog eens naar uw mooiste muziek
, lees een boek of kijk naar een leuke televisiefilm. Of wandel met de computer mee op
landgoed Oostbroek in het voorjaar, klikt u hier
Wij leven met u mee in deze bijzondere en spannende tijd! Wij wensen u veel sterkte en
schroom niet als dat nodig is om andere mensen te benaderen voor een gesprek of
ondersteuning.
Tot slot. Het is binnenkort Pasen, dat er dus heel anders uit zal zien dan in andere jaren. We
hopen dat u dat in de één of andere vorm met uw naasten in goede gezondheid kunt
doorbrengen. Met hartelijke groet,
het bestuur van RPV Utrecht e.o.

Na de corona
Stand van zaken begin april

De Hoogstraat

Tot 28 april gelden alle huidige regels en voor
groepsbijeenkomsten zijn de beperkingen tot 1 juni.
Rond 20 april wordt bekend gemaakt of de
beperkingen langer gaan duren.
Als de hydro en volleybal weer mogen starten dan
zal dat rechtstreeks aan de deelnemers gemeld
worden in hun Whatsapp-groepen.
De jaarvergadering met de voorziene lezing over
'Vermoeidheid en reuma is uitgesteld. Via een
nieuwsbrief informeren we u zodra we weten
wanneer de vergadering plaats mag vinden.

Waarom een nieuwsbrief?
Graag willen we als bestuur u informeren over belangrijke ontwikkelingen bij onze vereniging en
over reuma. Dat doen we door 4x per jaar ons Kwartaalblad (nu de Reumavisie) toe te sturen.
Hiernaast zetten we berichten op onze website en soms sturen we per post een uitnodiging voor
een bijeenkomst. Hoewel de website zeer regelmatig aangevuld wordt met nieuwe informatie,
hebben we de indruk dat onze leden dat niet zo snel zien. Dat is jammer!. En per post
verzenden is tegenwoordig erg duur.
Vandaar dat we een nieuwsbrief per e-mail gemaakt hebben. Deze nieuwsbrief gaan we alleen
versturen als er voldoende te vermelden is. We blijven hiernaast de Reumavisie 4x per jaar over
de post versturen!

Liever geen Nieuwsbrief meer?
Onderaan deze nieuwsbrief ziet u een wit vlak met 'la posta'
eronder. Hier kunt u klikken op 'hier afmelden'.

Berichten op onze site:
De cursus Hardlopen met reuma,
georganiseerd door Fysiotherapie Utrechtoost, is uitgesteld.
Kantoor Ieder(in) in Utrecht is tijdelijk
gesloten.
Enquete over verbetering hulpmiddelen voor
mensen met reuma
Sneller vinden van in reuma
gespecialiseerde fysiotherapeuten,
waaronder die van ReumaNetwerk Utrecht

Informatie over Voeding en reuma
(vervolg op de lezing van Wendy
Walrabenstein)
Vertel studenten over uw reuma
(Universiteit van Utrecht)
Abonnement op nieuwsbrieven van
ReumaNederland en Reumazorg
Nederland
KLIKT U OP HET HUISJE
HIERONDER OM ONZE SITE TE
BEREIKEN

Ga naar de website van onze vereniging

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u voorzitter.rpvutrecht@gmail.com toe aan uw adresboek.

